EWE Turkey Holding Anonim Şirketi (“EWE Holding”)
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
EWE Turkey Holding olarak, sizlere sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz kapsamında
kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde işlemekteyiz. Bu
doğrultuda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuat uyarınca şirketimizin veri sorumlusu
ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olduğu hallerde, yalnızca aşağıda belirtilen kapsam
çerçevesinde işlenmektedir.
1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir ve Nasıl İşlenir?
Aşağıda yer alan kişisel verileriniz (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere), otomatik ya da otomatik
olmayan yöntemlerle hizmet sağladığımız kanallar üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak işlenmektedir.
➢ Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeriniz ve doğum tarihiniz, medeni
haliniz, cinsiyetiniz ve sair kimlik verileriniz,
➢ Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, faks numaranız ve sair
iletişim verileriniz,
➢ Kayıtlı bulunduğunuz meslek odaları, eğitim bilgileriniz, unvanınız, imza sirküleriniz
gibi mesleki verileriniz,
➢ Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartınızın numarası, vergi
numaranız,
➢ Fotoğraf, video kaydı, ses kaydı gibi görsel, işitsel verileriniz
➢ Aracınıza ait fotoğraflar, plaka bilginiz, ehliyet bilgileriniz,
➢ İmza veriniz,
➢ İş başvurusu halinde özgeçmiş dâhil sair kişisel veriler özlük dosyasının oluşturulması
için gerekli olan verileriniz, adli sicil kaydınız, dernek üyelik verileriniz, hizmet akdi ve
işe yatkınlık ile ilgili kişisel verileriniz,
➢ IP adresi gibi dijital iz verileriniz.
2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?
Kişisel verileriniz;
•
•

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Potansiyel yatırımların veya buna ilişkin hazırlık görüşmelerinin ve çalışmalarının
gerçekleştirilmesi,
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•
•

•
•
•

•

•
•
•

Şirketimiz ve Grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması,
Şirketimiz ve Grup şirketlerimizin iç işleyişinin sağlanması ve geliştirilmesi, raporlama
ve analizlerin yapılması, denetlenmesi, MyEWE portalı vasıtasıyla Grup şirketlerinin
ve hissedarımızın bilgilendirilmesi,
Kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemelerce talep edilen bilgilerin paylaşılması,
gerekli raporlamaların ve bilgilendirmelerin yapılması,
Veri güvenliğinin temin edilmesi, Şirketimizin ve Grup şirketlerinin bilinirliğinin ve
tanıtımının sağlanması,
Sosyal sorumluluk projeleri ile Şirketimizin ve Grup şirketlerinin pazarlama ve reklam
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlikler düzenlenmesi ve bu kapsamda basın
bülteni, dergi, bülten, sosyal medya, gazete, internet sitesi, basın toplantıları vb.
aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
Mevzuata ve EWE Turkey Holding ve yurt içinde veya yurt dışında bulunan Grup
şirketlerimizin politika ve prosedürlerine uyumun sağlanması, Dış kaynaklardan hizmet
alımı yapılması,
Analiz, raporlama, finansal, teknik ve idari vb. denetimlerin yapılabilmesi, sistemlere
kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi,
E-bülten üyeliğinin gerçekleştirilmesi, sosyal meya eklentilerinin kullanılması,
Yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerinin organize edilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri
amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri,
vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı
haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, EWE
Holding’e ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital
ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
3. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;
➢ Resmi kurumlar,
➢ Mahkemeler,
➢ Bankalar, yatırım bankaları, finansal kuruluşlar, yatırım kuruluşları,
➢ Denetçiler,
➢ Dernekler, vakıflar vb. sivil toplum örgütleri,
➢ Meslek kuruluşları, ticaret odaları, ticaret sicil müdürlükleri
➢ Şirket’imizin bulunduğu binanın yönetimi,
➢ EWE Turkey e-bülten,
➢ Şirket’imizin sosyal medya hesapları ve internet sitesi,
➢ Seyahat acenteleri, araç kiralama şirketleri, oteller, hastaneler, teknik, idari ve hukuki
danışmanlar, denetim şirketleri, bordrolama şirketleri, çeviri büroları, iletişim ajansları,
faaliyet raporu ajansları, basım şirketleri, tasarım şirketleri,
➢ İntranet Kurumsal İletişim Platformu,
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➢ Yatırımlara veya sair sözleşmelere ilişkin potansiyel sözleşme tarafla
➢ EWE AG veya gerektiği takdirde yurtdışında bulunan diğer iştirakler başta olmak
üzere EWE Turkey Holding bünyesinde yer alan diğer grup şirketleri,
dâhil olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve
yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, şirketler ya da diğer yetkili kamu
kurum ve özel üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle İşlenir?
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda, Şirketimiz veya Grup Şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin yasal
çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve
gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, meşru menfaat vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere
uygun olarak 2. maddede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine
ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması
hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.
6. Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Tedbirler Nelerdir?
EWE Turkey Holding, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve
kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini
sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri
alınmaktadır.
Kanun
kapsamında,
kişisel
verilerinizle
ilgili
başvurularınızı
https://www.ewe.com.tr/CMSFiles/file/KVKK_Basvuru_Formu_ETH.pdf linkindeki form ile aşağıda
belirtilen kanallardan birini kullanarak;
•

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No: 8 A Blok Kat: 14 34471
Ümraniye/ İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
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•

Şirketimizin eweturholding@hs02.kep.tr posta adresine; veya

•

Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkbasvuru.eth@ewe.com.tr adresine
veya

•

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile
tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve
en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi
halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.
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